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Informationsblad till pysselboken ”En dag på gården” 
 

Om pysselboken  

Pysselboken är framtagen inom ett projekt där Statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges 4H samarbetat om 

hygien i gårdsmiljö.  

 

Användningsområden 

Pysselboken är utformad så att uppgifterna passar bra att genomföra 

innan eller efter ett besök på en gård. Fokus ligger på att vara noga 

med hygien i kontakt med djur, samt att alltid behandla alla djur väl. 

 

Ni väljer själva om ni vill skriva ut hela pysselboken, eller några få 

uppgifter som passar målgruppen. En åldershänvisning finns att ta del 

av längre ned i dokumentet.   

 

Om uppgifterna 

Uppgifterna i pysselboken har en varierande svårighetsgrad och utgörs av åtta olika uppgifter samt en 

sammanfattningssida:  

• rita djur 

• ordgömman  

• labyrint 

• rebus  

• bild- och bokstavspussel 

• hitta tvålar  

• korsord 

• prick till prick 

• sammanfattning - vad var roligast? 

 

Pysselboken riktar sig främst till målgruppen 6–12 år. Med lite hjälp kan även yngre barn ta del av de 

lättare uppgifterna. För barn som kan läsa är pysselboken självinstruerande. I annat fall behövs hjälp 

av någon som kan förklara vad uppgifterna går ut på, samt hjälpa till att lösa uppgifter där bokstäver 

är inblandade.  

 

 

Framsidan av pysselboken 
”En dag på gården”. 
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Diskussion 

Om uppgifterna ska lösas av enskild individ eller i grupp bestämmer ni själva. Det viktiga är att starta 

diskussion kring varför lösningarna leder fram till det de gör. Här kan ni hitta saker att diskutera kring 

respektive uppgift.  

 

Rita djur 

• Vilka djur tror ni finns på gården? 

- Diskutera. 

• Varför finns de djuren där? 

- Diskutera. 

 

Ordgömman 

• Hade ni ritat alla djuren i ordgömman i uppgiften ”rita djur”? 

- Diskutera. 

 

Labyrint 

• Varför måste man passera tvålen innan man klappar kon? 

- För att tvätta händerna. Det är viktigt för att vi människor inte ska smitta djuren med 

sjukdomar. 

- Det är lika viktigt att tvätta händerna efter man klappat och umgåtts med djur. Även djuren 

kan bära på sjukdomar som kan smitta oss människor.  

  

Rebus 

• Varför behöver djuren lugn och ro? 

- För att de ska må bra och leva ett normalt liv utan stress.  

 

Bild- och bokstavspussel 

• Varför är det viktigt att vara snäll mot alla djur? 

- Alla djur är lika mycket värda och förtjänar att må bra. Skaffar man ett djur är man själv 

ansvarig för det. Därför blir det vår uppgift att se till att djuren mår bra, inte är stressade och 

får rätt mat.  

 

Hitta tvålar 

• Varför måste man tvätta händerna innan man äter mat? 

- För att tvätta bort eventuella mikroorganismer som kan finnas på händerna. På en gård kan 

det t.ex. hända att man kommit i kontakt med gödsel eller annat som kan innehålla 

smittämnen.  
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Korsord 

• Varför är bordet en bra plats att äta vid? 

- På gårdar med besöksverksamhet är bord placerade utanför djurens hagar. Det är bra på 

flera sätt! Dels riskerar vi människor då inte att få i oss av djurens gödsel, och djuren riskerar 

inte att få i sig våra matrester. Djurens gödsel kan göra oss sjuka, på samma sätt som att våra 

matrester kan göra djuren sjuka.  

- Det är alltid bra att torka av bordet innan man äter vid det. Bland annat för att torka bort 

eventuell fågelspillning som kan innehålla bakterier.  

 

Prick till prick 

• Varför ska man slänga skräp i soptunnan? 

- Skräpet kan skada djur och människor. Risk finns att djur äter upp skräp, vilket kan få dem 

att må dåligt. Det vill man såklart undvika.  

 

Åldershänvisningar 

Statistiken för ”åldershänvisningar” är baserat på 32 enkätsvar från barn i åldrarna 5–12 år som fått 

testa att lösa uppgifterna i pysselboken. Statistiken fungerar som en hänvisning till ungefär vilka 

uppgifter som riktar sig till vilken målgrupp. Detta kan såklart skilja sig mellan grupper och individer.  

 
Tabell 1: Sammanställd statistik från 32 barn i åldrarna 5–12 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2: Hänvisning till vilka pyssel som bassar bäst för ålderskategorin. De fetstilta uppgifterna är de uppgifter som 
lagts till från ålderskategorin innan.  

 

Svårighetsgrad Pyssel 

Lättast  Prick till prick 

Lättare Hitta tvålar 

Lätt Labyrint 

Medellätt Rita djur 

Medelsvårt Rebus 

Svår Bild- och bokstavspussel 

Svårare Ordgömman 

Svårast Korsord 

Åldershänvisning Pyssel 

5+ Rita djur, labyrint, hitta tvålar, prick till prick.  

7+ Rita djur, labyrint, rebus, bild- och bokstavspussel, hitta tvålar, prick till prick.  

8+  Rita djur, ordgömman, labyrint, rebus, bild- och bokstavspussel, hitta tvålar, 

prick till prick.  

9+  Rita djur, ordgömman, labyrint, rebus, bild- och bokstavspussel, hitta tvålar, 

korsord, prick till prick. 
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Pysselboken ”En dag på gården” är framtagen i samarbetet mellan SVA och 4H, ”Nya 
kommunikationsmodeller förebygger risker för spridning av zoonotiska bakterier och 
antibiotikaresistens i verksamheter där barn och ungdomar träffar djur”. 

 
 
 


